SDV söker kliniska ledare från ett flertal yrkeskategorier för utrullning
till privata vårdgivare
SDV projektet söker nu ett flertal kliniska ledare för utrullning till Skånes offentligt finansierade
privata vårdgivare. I oktober 2021 påbörjas utrullningen av SDV. Redan nu behöver vi förbereda och
planera denna. Vidare behöver vi förstå vilka nya arbetssätt vi kommer att få med SDV.
Vi söker dig som kan bidra med en helhetssyn ur verksamhetens perspektiv. Du kommer att vara ett
stöd till projektledare för utrullning i frågor kring struktur, organisation och kultur samt specifika
kliniska förutsättningar som råder inom din profession. I första hand söker vi personer med
erfarenhet och kunskap kring privat vård, då stöd och kommunikation till mottagande organisationer
ingår i uppdraget. En viktig del i rollen är att vara med och främja och bibehålla en positiv och
konstruktiv inställning till SDV. Du bör vara kliniskt verksam i någon av följande yrkeskategorier sedan
minst 5 år, företrädesvis inom privat vård:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Läkare allmänmedicin
Läkare kirurgi / opererande
Läkare psykiatri
Läkare internmedicin
Barnmorska
Sjuksköterska / Distriktssköterska
Sjuksköterska inriktning barn/ungdom (BVC-sköterska)
Psykolog/kurator
Medicinsk sekreterare
Fysioterapeut / Sjukgymnast

Det är bra om du sedan tidigare har erfarenhet av att leda förändringsarbete samt har förmåga att
snabbt sätta dig in i ett problemområde och prioritera aktiviteter. Du bör vara självständig,
inspirerande, ha ett sinne för ordning och reda men samtidigt vara pragmatisk och
lösningsorienterad. Vill du veta mer om SDV, se vår webbplats Vårdgivare Skåne.
Om uppdraget verkar intressant, hör gärna av dig så berättar vi mer!
Omfattning: 40-100 % från januari 2021 med möjlighet att vara engagerad fram till slutet 2022, efter
överenskommelse.
Tillträde: Från januari 2021.
Ersättning utgår.
Frågor och ansökan till Fredrik Jonsson, ansvarig utrullningen SDV, fredrik.n.jonsson@skane.se , eller
Jakob Leonardsson, projektledare privata vårdgivare SDV, jakob.leonardsson@skane.se.

